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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin 

lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) perustamisesta ja neuvoston päätöksen 

2005/681/YOS kumoamisesta ja korvaamisesta 

(COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2014)0465), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan sekä 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 

ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0110/2014), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 

sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0048/2015), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. pyytää komissiota esittämään kokonaisarvion Euroopan unionin virastojen välisestä 

hallinnollisesta yhteistyöstä ja mahdollisuuksista jatkossa luoda synergiaa tällaisen 

yhteistyön avulla;  

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(6) Jotta voitaisiin varmistaa, että 

lainvalvontahenkilöstölle tarkoitettu 

unionin tason koulutus on laadukasta, 

koordinoitua ja yhdenmukaista, CEPOLin 

olisi pyrittävä organisoimaan se 

lainvalvontaviranomaisten 

koulutuskehyksen periaatteiden mukaisesti. 

Unionin tasolla annettavan koulutuksen 

olisi oltava kaikkien 

lainvalvontaviranomaisten saatavilla 

arvoasteesta riippumatta. CEPOLin olisi 

varmistettava, että koulutusta arvioidaan ja 

että koulutustarpeiden arviointia koskevat 

päätelmät otetaan huomioon 

suunnittelussa, jotta voidaan parantaa 

tulevien toimien tehokkuutta. CEPOLin 

olisi edistettävä unionin tasolla annettavan 

koulutuksen tunnustamista jäsenvaltioissa. 

(6) Jotta voitaisiin varmistaa, että 

lainvalvontahenkilöstölle tarkoitettu 

unionin tason koulutus on laadukasta, 

koordinoitua ja yhdenmukaista, CEPOLin 

olisi pyrittävä organisoimaan se 

lainvalvontaviranomaisten 

koulutuskehyksen periaatteiden mukaisesti 

painottamalla erityisesti ihmisoikeuksien 

ja perusvapauksien suojelua 

lainvalvonnan yhteydessä. Unionin tasolla 

annettavan koulutuksen olisi oltava 

kaikkien lainvalvontaviranomaisten 

saatavilla arvoasteesta riippumatta. 

CEPOLin olisi varmistettava, että 

koulutusta arvioidaan ja että 

koulutustarpeiden arviointia koskevat 

päätelmät otetaan huomioon 

suunnittelussa, jotta voidaan parantaa 

tulevien toimien tehokkuutta. CEPOLin 

olisi edistettävä unionin tasolla annettavan 

koulutuksen tunnustamista jäsenvaltioissa. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Jotta CEPOLin resursseja voitaisiin 

hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, 

sen toimet olisi keskitettävä aihealueisiin, 

joista saadaan selvää unionin tason 

lisäarvoa, joilla on rajat ylittävä 

ulottuvuus ja jotka liittyvät kiinteästi 

sisäisen turvallisuuden strategiaan. 

Toimet olisi keskitettävä ennakoivasti 

siten, että selvitetään, millaista koulutusta 

ja valmiuksien kehittämistä unionin 

tasolla tulevaisuudessa tarvitaan. 
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Perustelu 

Jotta voidaan varmistaa CEPOLin tuloksellisuus ja vaikutukset, sen rajalliset resurssit olisi 

keskitettävä muutamiin aihealueisiin, joista saadaan selvää unionin tason lisäarvoa siten, että 

jäsenvaltioiden kanssa ei tehdä päällekkäistä työtä ja otetaan huomioon toissijaisuusperiaate. 

Keskittymällä rajalliseen määrään aihealueita vapautettaisiin resursseja, joilla voitaisiin 

panostaa laatuun ja houkuttelevuuteen. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Jotta voitaisiin välttää päällekkäisyydet 

nykyisten EU:n virastojen ja muiden 

elinten toimivaltaiselle 

lainvalvontahenkilöstölle tarjoaman 

koulutuksen kanssa, CEPOLin olisi 

laadittava koulutustarpeiden strateginen 

arviointi ja keskityttävä painopistealoihin 

sisäisen turvallisuuden ja siihen liittyvien 

ulkoisten näkökohtien alalla asiaa 

koskevien toimintapoliittisten syklien 

mukaisesti. 

(7) Jotta voitaisiin välttää päällekkäisyydet, 

koordinoimattomat aloitteet tai toisto 
nykyisten EU:n virastojen ja muiden 

elinten toimivaltaiselle 

lainvalvontahenkilöstölle tarjoaman 

koulutuksen kanssa, CEPOLin olisi 

laadittava koulutustarpeiden strateginen 

arviointi ja keskityttävä unionin 

painopistealoihin sisäisen turvallisuuden ja 

siihen liittyvien ulkoisten näkökohtien 

alalla. 

Perustelu 

Jotta niukkoja resursseja voidaan käyttää tehokkaasti, on tärkeää tehostaa koordinointia 

koulutusta tarjoavien oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen välillä, hyödyntää synergiaa ja 

karsia päällekkäisyyksiä.  

Sitä paitsi CEPOLin olisi ainoana yksinomaan lainvalvontakoulutusta hoitavana 

erillisvirastona voitava auttaa unionin toimielimiä koulutukseen liittyvien painopistealojen 

määrittämisessä. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 

oltava edustettuina CEPOLin 

hallintoneuvostossa, jotta ne voivat 

(9) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 

oltava edustettuina CEPOLin 

hallintoneuvostossa, jotta ne voivat 
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tehokkaasti valvoa sen toimintaa. 

Hallintoneuvoston jäseniksi olisi 

nimitettävä henkilöitä, joilla on kokemusta 

julkisen tai yksityisen sektorin 

organisaatioiden hallinnosta ja jotka ovat 

perehtyneet lainvalvontaviranomaisten 

koulutusta koskevaan kansalliseen 

toimintaan. Hallintoneuvostolle olisi 

annettava tarvittavat valtuudet, joiden 

nojalla se laatii talousarvion ja valvoo sen 

toteuttamista, hyväksyy tarvittavat 

varainhoitosäännöt ja CEPOLin strategian, 

vahvistaa CEPOLin päätöksentekoa varten 

helposti seurattavat työmenetelmät, 

nimittää pääjohtajan, vahvistaa 

suoritusindikaattorit ja käyttää nimittävän 

viranomaisen toimivaltuuksia 

henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä 

koskevien palvelussuhteen ehtojen 

mukaisesti. 

tehokkaasti valvoa sen toimintaa. 

Hallintoneuvoston jäseniksi ja 

varajäseniksi olisi nimitettävä henkilöitä, 

joilla on kokemusta julkisen tai yksityisen 

sektorin organisaatioiden hallinnosta ja 

jotka ovat perehtyneet 

lainvalvontaviranomaisten koulutusta 

koskevaan kansalliseen toimintaan. 

Hallintoneuvostolle olisi annettava 

tarvittavat valtuudet, joiden nojalla se laatii 

talousarvion ja valvoo sen toteuttamista, 

hyväksyy tarvittavat varainhoitosäännöt ja 

CEPOLin strategian, vahvistaa CEPOLin 

päätöksentekoa varten helposti seurattavat 

työmenetelmät, nimittää pääjohtajan, 

vahvistaa suoritusindikaattorit ja käyttää 

nimittävän viranomaisen toimivaltuuksia 

henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä 

koskevien palvelussuhteen ehtojen 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) CEPOLin toiminnan tieteellisen 

laadun varmistamiseksi olisi perustettava 

riippumattomaksi neuvoa-antavaksi 

elimeksi tiedekomitea riippumattomista 

henkilöistä, jotka edustavat korkeinta 

akateemista ja ammatillista 

asiantuntemusta tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. 

(11) CEPOLin toiminnan tieteellisen 

laadun varmistamiseksi olisi perustettava 

riippumattomaksi neuvoa-antavaksi 

elimeksi tiedekomitea riippumattomista 

henkilöistä, jotka edustavat korkeinta 

akateemista ja ammatillista 

asiantuntemusta tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. 

Hallintoneuvoston olisi nimitettävä 

tiedekomitean jäsenet Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä julkaistavan avoimen 

hakuilmoituksen ja valintamenettelyn 

perusteella. 
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Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) CEPOLin olisi varmistettava, että sen 

koulutustoiminnassa otetaan huomioon 

tutkimuksen alalla tapahtuva kehitys, ja 

kannustettava lujempien 

kumppanuussuhteiden muodostamista 

yliopistojen ja lainvalvonta-alan 

oppilaitosten välillä jäsenvaltioissa. 

(12) CEPOLin olisi varmistettava, että sen 

koulutustoiminnassa otetaan huomioon 

tutkimuksen alalla tapahtuva kehitys, ja 

kannustettava lujempien 

kumppanuussuhteiden muodostamista 

yliopistojen ja lainvalvonta-alan 

oppilaitosten välillä jäsenvaltioissa sekä 

Euroopan unionin muiden lainvalvonta-

alan virastojen välillä, jotta saadaan 

aikaan tehostettuun yhteistyöhön 

perustuvia kerrannaisvaikutuksia. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) CEPOLin täyden 

itsemääräämisoikeuden ja 

riippumattomuuden varmistamiseksi sillä 

olisi oltava oma talousarvio, jonka varat 

muodostuvat suurimmaksi osaksi unionin 

talousarviosta saatavasta 

rahoitusosuudesta. Unionin 

talousarviomenettelyä olisi noudatettava 

siltä osin kuin kyseessä ovat unionin 

rahoitusosuus tai muut Euroopan unionin 

yleisestä talousarviosta maksettavat tuet. 

Tilintarkastustuomioistuimen olisi 

suoritettava viraston tilintarkastus. 

(13) Jotta voitaisiin varmistaa CEPOLin 

täysi itsemääräämisoikeus ja 

riippumattomuus ja jotta se voisi toteuttaa 

asianmukaisesti sille tällä asetuksella 

uskotut tavoitteet ja tehtävät, sillä olisi 

oltava riittävä oma talousarvio, jonka varat 

muodostuvat suurimmaksi osaksi unionin 

talousarviosta saatavasta 

rahoitusosuudesta. Unionin 

talousarviomenettelyä olisi noudatettava 

siltä osin kuin kyseessä ovat unionin 

rahoitusosuus tai muut Euroopan unionin 

yleisestä talousarviosta maksettavat tuet. 

Tilintarkastustuomioistuimen olisi 

suoritettava viraston tilintarkastus. 

Perustelu 

Asetusehdotuksessa osoitetaan CEPOLille uusia tehtäviä tai laajennetaan, muutetaan ja 

priorisoidaan uudelleen sen nykyisiä tehtäviä, mutta ehdotetulla talousarviolla ei vastata 

tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen antamalla siihen tarvittavia lisäresursseja. CEPOL on 
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saavuttanut rajan, jonka jälkeen se ei voi enää tehdä sisäisiä uudelleenjärjestelyjä. 

CEPOLille olisi siksi turvattava riittävä rahoitus sen uusien tehtävien asianmukaista 

toteuttamista varten. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 ja 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Perustetaan Euroopan unionin 

lainvalvontakoulutusvirasto, jäljempänä 

’CEPOL’, edistämään yhdenmukaista 

eurooppalaista 

lainvalvontakoulutuspolitiikkaa. 

1. Perustetaan Euroopan unionin 

lainvalvontakoulutusvirasto, jäljempänä 

’CEPOL’.  

 1 a. CEPOL perustetaan parantamaan 

unionin lainvalvontaviranomaisten 

yhteistyötä tukemalla ja toteuttamalla 

rikosten ehkäisemiseen, paljastamiseen ja 

tutkintaan, lain ja järjestyksen 

ylläpitämiseen sekä unionin 

poliisioperaatioihin liittyvää 

lainvalvontaviranomaisten koulutusta ja 

siten edistämään yhdenmukaista 

eurooppalaista 

lainvalvontakoulutuspolitiikkaa sekä 

vahvistamaan lainvalvontakoulutuksen 

perusoikeusulottuvuutta. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) ’lainvalvontaviranomaisilla’ poliisi- ja 

tulliviranomaisia ja muita alan yksiköitä, 

myös unionin elimiä, jotka vastaavat 

vähintään kahteen jäsenvaltioon 

vaikuttavan vakavan rikollisuuden, 

terrorismin ja unionin politiikkaan 

liittyvään yhteiseen etuun kohdistuvien 

rikollisuuden muotojen ehkäisemisestä ja 

torjunnasta sekä kriisinhallinnasta ja 

a) ’lainvalvontaviranomaisilla’ poliisi- ja 

tullialan ammattilaisia, myös vielä 

koulutuksessa olevia, tai viranomaisia ja 

muita alan yksiköitä, jotka vastaavat 

vähintään kahteen jäsenvaltioon 

vaikuttavan vakavan rikollisuuden, 

terrorismin ja unionin politiikkaan 

liittyvään yhteiseen etuun kohdistuvien 

rikollisuuden muotojen ehkäisemisestä ja 
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merkittäviin tapahtumiin liittyvästä 

kansainvälisestä poliisitoiminnasta; 

torjunnasta, yleisestä järjestyksestä, 

kriisinhallinnasta ja merkittäviin 

tapahtumiin liittyvästä kansainvälisestä 

poliisitoiminnasta, mukaan lukien unionin 

toimielinten, elinten, virastojen ja 

yksiköiden henkilöstön jäsenet tai 

asiantuntijat, joiden osaaminen liittyy 

kyseisiin tehtäviin; 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Tavoitteet CEPOLin tavoitteet 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

CEPOL tukee, kehittää ja koordinoi 

lainvalvontaviranomaisille tarkoitettua 

koulutusta lainvalvontaviranomaisten 

koulutuskehyksen periaatteiden mukaisesti 

erityisesti aloilla, jotka liittyvät vähintään 

kahteen jäsenvaltioon vaikuttavan vakavan 

rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan, 

suuria yleiseen järjestykseen liittyviä 

riskejä sisältävien tapahtumien ja 

urheilutapahtumien hallintaan, unionin 

operaatioiden suunnitteluun ja johtamiseen 

sekä lainvalvonta-alan johtamiseen ja 

kieltenopetukseen, voidakseen 

CEPOL tukee, kehittää, toteuttaa ja 

koordinoi lainvalvontaviranomaisille 

tarkoitettua koulutusta 

lainvalvontaviranomaisten 

koulutuskehyksen periaatteiden mukaisesti 

erityisesti aloilla, jotka liittyvät vähintään 

kahteen jäsenvaltioon vaikuttavan vakavan 

ja järjestäytyneen rikollisuuden ja 

terrorismin torjuntaan, yleisen järjestyksen 

ylläpitämiseen sekä merkittävien 
tapahtumien ja urheilutapahtumien 

hallintaan, unionin operaatioiden 

suunnitteluun ja johtamiseen sekä 

lainvalvonta-alan johtamiseen ja 

kieltenopetukseen. 
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 CEPOLin toimilla levitetään tietoisuutta 

ja tietämystä lainvalvontayhteistyötä 

koskevista kansainvälisistä ja unionin 

välineistä, unionin elimistä, erityisesti 

Europolista, Eurojustista ja Frontexista, 

sekä niiden toiminnasta ja tehtävistä 

samoin kuin lainvalvontayhteistyön 

oikeudellisista näkökohdista. CEPOL 

edistää perusoikeuksien, kuten 

yksityisyyden, tietosuojan sekä uhrien, 

todistajien ja epäiltyjen henkilöiden 

oikeuksien, tuen ja suojelun, mukaan 

lukien sukupuoleen perustuvan 

väkivallan uhrien oikeuksien 

turvaaminen, yhteistä kunnioittamista ja 

ymmärtämistä lainvalvonnassa. Lisäksi 

CEPOL 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) lujittaa lainvalvontavirastojen 

yhteistyöverkostoja laittomien 

maahanmuuttovirtojen hallinnassa; 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kannustaa alueellisen ja kahdenvälisen 

yhteistyön kehittämistä sekä 

jäsenvaltioiden kesken että 

jäsenvaltioiden, unionin elinten ja 

kolmansien maiden välillä; 

Poistetaan. 
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Perustelu 

Jotta voidaan varmistaa CEPOLin tuloksellisuus ja vaikutukset, sen rajalliset resurssit olisi 

keskitettävä muutamiin aihealueisiin, joista saadaan selvää unionin tason lisäarvoa. 

Keskittymällä rajalliseen määrään aihealueita vapautettaisiin resursseja, joilla voitaisiin 

panostaa laatuun ja houkuttelevuuteen. Jäsenvaltiot voivat harjoittaa kahdenvälistä ja 

alueellista yhteistyötä paremmin aihekohtaisten rahastojen, kuten sisäisen turvallisuuden 

rahaston ja erityisesti sen kansallisen osuuden, avulla. Sitä paitsi yhteistyö kolmansien 

maiden kanssa sisältyy jo komission ehdotuksen 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaan.  

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) laatia erityisiä 

lainvalvontaviranomaisille tarkoitettuja 

yhteisiä oppijaksoja, joiden avulla heitä 

voidaan kouluttaa osallistumaan unionin 

operaatioihin; 

Poistetaan. 

Perustelu 

Jotta voidaan varmistaa CEPOLin tuloksellisuus ja vaikutukset, sen rajalliset resurssit olisi 

keskitettävä muutamiin aihealueisiin, joista saadaan selvää unionin tason lisäarvoa. Yhteiset 

oppijaksot ovat tärkeitä, koska niiden avulla helpotetaan yhteisten lähestymistapojen 

omaksumista rajat ylittävään lainvalvontayhteistyöhön. Niissä ei saisi kapea-alaisesti 

keskittyä pelkästään unionin operaatioihin osallistumiseen. On myös tärkeää korostaa 

CEPOLin YTPP:hen osallistumisen siviililuonnetta. Sitä paitsi tähän liittyvien 

koulutusaloitteiden kehittäminen sisältyy jo komission ehdotuksen 3 artiklan 1 kohdan 

e alakohtaan.  

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) tukea jäsenvaltioita ja unionin elimiä 

lainvalvontavalmiuksien kehittämisessä 

kolmansissa maissa; 

e) kehittää, koordinoida ja toteuttaa 

koulutusta ja siten tukea jäsenvaltioita ja 

unionin elimiä lainvalvontaviranomaisten 

kouluttamisessa osallistumaan unionin 

operaatioihin ja lainvalvontavalmiuksien 
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kehittämisessä kolmansissa maissa; 

Perustelu 

Viraston tehokkuuden ja vastuullisuuden parantamiseksi on tärkeää todeta selvästi viraston 

tavoitteiden muotoilun yhteydessä, että CEPOLin olisi kehitettävä, koordinoitava ja 

toteutettava koulutusta eikä pelkästään tuettava jäsenvaltioita ja unionin elimiä. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) yhteisiä oppijaksoja, joiden avulla 

levitetään tietoa, paikataan aukkoja ja/tai 

helpotetaan yhteisten lähestymistapojen 

omaksumista rajat ylittäviin rikollisiin 

ilmiöihin; 

b) yhteisiä oppijaksoja, joiden avulla 

levitetään tietoisuutta ja tietämystä, 

paikataan aukkoja ja/tai helpotetaan 

yhteisten lähestymistapojen omaksumista 

rajat ylittäviin rikollisiin ilmiöihin, 

erityisesti kun on kyse terrorismista, 

verkkorikollisuudesta, talousrikosten 

tutkinnasta ja osallistumisesta unionin 

operaatioihin; 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. CEPOL voi toteuttaa omasta 

aloitteestaan tiedotustoimia 

toimeksiantonsa piiriin kuuluvilla aloilla. 

Tiedotustoimet eivät saa häiritä 

1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, ja ne on 

toteutettava hallintoneuvoston 

hyväksymien tiedotusta ja viestintää 

koskevien suunnitelmien mukaisesti. 

5. CEPOL voi toteuttaa omasta 

aloitteestaan tiedotustoimia 

toimeksiantonsa piiriin kuuluvilla aloilla. 

Perustelu 

Asetuksessa ei ole mahdollista asettaa sellaisia ulkoisia asiakirjoja koskevia velvoitteita, joita 

ei ole julkaistu (katso EU:n säädöstekstien laatimista koskevan yhteisen käytännön oppaan 

16 suuntaviiva). 
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Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. CEPOL edistää tässä asetuksessa 

tarkoitettujen koulutustoimien kannalta 

merkityksellisen tutkimustoiminnan 

kehittämistä erityisesti vakavan 

rikollisuuden ja yleensä rajat ylittävän 

rikollisuuden torjuntaan liittyvissä asioissa. 

1. CEPOL voi koulutustoimissa Euroopan 

parlamentin, neuvoston tai komission 

pyynnöstä toteuttaa ja edistää tieteellistä 

tutkimusta ja selvityksiä, valmistelevia 

tutkimuksia ja toteutettavuustutkimuksia 

sekä tehdä tähän toimintaan liittyvää 

yhteistyötä, jos se on tarpeen sekä sen 

painopisteiden ja vuotuisen työohjelman 

mukaista, erityisesti vakavan rikollisuuden 

ja yleensä rajat ylittävän rikollisuuden 

torjuntaan liittyvissä asioissa. CEPOL voi 

näiden tehtävien toteuttamiseksi 

hallinnoida erityisiä unionin 

tutkimusvaroja. 

Perustelu 

Jotta CEPOL voisi täysimääräisesti ottaa käyttöön lainvalvonnan koulutusmenetelmän, jolla 

taataan oppimistuotteiden tieteellinen luotettavuus ja niitä koskeva innovointi sekä edistetään 

tätä, sillä olisi oltava selkeä oikeudellinen mahdollisuus harjoittaa tutkimusta ilman, että se 

haittaa sen tärkeimpien painopisteiden toteuttamista.  

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) organisoivat ja koordinoivat osanottajien 

nimityksiä kansallisen tason toimiin oikea-

aikaisesti; 

b) organisoivat ja koordinoivat osanottajien 

nimityksiä kansallisen tason toimiin 

avoimesti; 

Perustelu 

Osanottajien nimitykset kansallisen tason toimiin olisi tehtävä avoimesti, kaikkien julkaistujen 

tehtävien olisi oltava yleisesti haettavissa, ja valinnat olisi perusteltava selvästi. 
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Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä 

kansallisen yksikön organisaatio ja 

henkilöstö oman kansallisen 

lainsäädäntönsä mukaisesti. 

4. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä 

kansallisen yksikön organisaatio ja 

henkilöstö oman kansallisen 

lainsäädäntönsä mukaisesti ottaen 

huomioon tämän asetuksen ja kussakin 

tapauksessa sovellettavat 

perussopimukset. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Hallintoneuvoston jäsenet ja heidän 

varajäsenensä nimitetään heidän 

lainvalvontaviranomaisten koulutusta 

koskevan asiantuntemuksensa perusteella, 

ottaen huomioon johtamiseen, hallintoon ja 

talousarvion toteuttamiseen liittyvät taidot. 

Kaikkien hallintoneuvostossa edustettuina 

olevien osapuolten on pyrittävä 

rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta, 

jotta voidaan varmistaa hallintoneuvoston 

työskentelyn jatkuvuus. Kaikkien 

osapuolten on pyrittävä naisten ja miesten 

tasapuoliseen edustukseen 

hallintoneuvostossa. 

3. Hallintoneuvoston jäsenet ja heidän 

varajäsenensä nimitetään heidän 

lainvalvontaviranomaisten koulutusta 

koskevan asiantuntemuksensa perusteella, 

ottaen huomioon johtamiseen, hallintoon, 

koulutukseen ja talousarvion 

toteuttamiseen liittyvät taidot. Kaikkien 

hallintoneuvostossa edustettuina olevien 

osapuolten on pyrittävä rajoittamaan 

edustajiensa vaihtuvuutta, jotta voidaan 

varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn 

jatkuvuus. Kaikkien osapuolten on 

pyrittävä naisten ja miesten tasapuoliseen 

edustukseen hallintoneuvostossa. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi 

ääni. Äänioikeutetun jäsenen poissa ollessa 

2. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi 

ääni. Äänioikeutetun jäsenen poissa ollessa 
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hänen varajäsenellään on oikeus käyttää 

äänioikeutta. 

hänen varajäsenellään on oikeus käyttää 

äänioikeutta edellyttäen, että hänellä on 

äänioikeutetun jäsenen antama valtuutus. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Pääjohtaja hoitaa tehtäviään täysin 

riippumattomasti, eikä hän saa pyytää eikä 

ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta 

eikä miltään muulta elimeltä, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta komission ja 

hallintoneuvoston toimivaltaa. 

2. Pääjohtaja hoitaa tehtäviään täysin 

riippumattomasti, eikä hän saa pyytää eikä 

ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta 

eikä miltään muulta elimeltä. 

Perustelu 

Tarkistuksella selkiytetään tekstiä. Vastuullisuus suhteessa hallintoneuvostoon ja komissioon 

on tekstin logiikan perusteella itsestään selvää, vaikka sitä ei erikseen mainita. Sanonnan 

”sanotun kuitenkaan rajoittamatta” käyttö tekee tästä kohdasta epäselvän (katso EU:n 

säädöstekstien laatimista koskevan yhteisen käytännön oppaan 16 suuntaviivan 9 kohta). 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 5 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Pääjohtaja vastaa CEPOLille tällä 

asetuksella uskottujen tehtävien 

täytäntöönpanosta. Pääjohtajan vastuulla 

on erityisesti 

5. Pääjohtaja vastaa CEPOLille tällä 

asetuksella uskottujen, erityisesti 

seuraavien tehtävien täytäntöönpanosta: 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Pääjohtaja toimittaa vuosittain 2. Pääjohtaja toimittaa vuosittain 
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budjettivallan käyttäjälle kaikki 

arviointimenettelyjen tuloksen kannalta 

tärkeät tiedot. 

budjettivallan käyttäjälle kaikki 

arviointimenettelyjen tuloksen kannalta 

tärkeät tiedot ja ilmoittaa ne myös 

tilintarkastustuomioistuimelle. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. CEPOL on unionin elin, joka on 

oikeushenkilö. 

1. CEPOL on Euroopan unionin elin, joka 

on oikeushenkilö. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio esittää viimeistään kahden 

vuoden kuluttua tämän asetuksen 

soveltamispäivästä toimipaikkaa koskevan 

kustannus-hyötyanalyysin ja 

vaikutustenarvioinnin. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Viimeistään viiden vuoden kuluttua 

41 artiklassa tarkoitetusta päivästä ja sen 

jälkeen joka viides vuosi komissio teettää 

arvioinnin, jossa tarkastellaan erityisesti 

CEPOLin ja sen toimintatapojen 

vaikutuksia, tuloksellisuutta ja tehokkuutta. 

Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti 

mahdollista tarvetta muuttaa CEPOLin 

toimeksiantoa ja tällaisten muutosten 

1. Viimeistään viiden vuoden kuluttua 

[tämän asetuksen soveltamispäivästä] ja 

sen jälkeen joka viides vuosi komissio 

teettää arvioinnin, jossa tarkastellaan 

erityisesti CEPOLin ja sen toimintatapojen 

vaikutuksia, tuloksellisuutta ja tehokkuutta. 

Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti 

mahdollista tarvetta muuttaa CEPOLin 

toimeksiantoa ja tällaisten muutosten 
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taloudellisia vaikutuksia. taloudellisia vaikutuksia. 

Perustelu 

Johdonmukaisuus ehdotetun Europol-asetuksen kanssa on suotavaa. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Joka toisen arvioinnin yhteydessä 

arvioidaan myös CEPOLin saavuttamat 

tulokset ottaen huomioon sen tavoitteet, 

toimeksianto ja tehtävät. Jos komissio 

toteaa, että CEPOLin toiminnan 

jatkaminen ei ole enää perusteltua ottaen 

huomioon sille asetetut tavoitteet, 

valtuutus ja tehtävät, se voi ehdottaa 

tämän asetuksen muuttamista tai 

kumoamista. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Komissio voi milloin tahansa ehdottaa muutoksia minkä tahansa viraston oikeusperustaan tai 

ehdottaa sen lopettamista. Tarkistuksella pyritään siten yksinkertaistamaan tekstiä. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Unkarin CEPOLille tarjoamia tiloja ja 

palveluja koskevat tarvittavat järjestelyt 

sekä pääjohtajaan, hallintoneuvoston 

jäseniin, CEPOLin henkilöstöön ja heidän 

perheenjäseniinsä kyseisessä jäsenvaltiossa 

sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan 

CEPOLin ja Unkarin välisessä 

toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, 

joka tehdään sen jälkeen kun 

hallintoneuvosto on sen hyväksynyt ja 

1. Unkarin CEPOLille tarjoamia tiloja ja 

palveluja koskevat tarvittavat järjestelyt 

sekä pääjohtajaan, hallintoneuvoston 

jäseniin, CEPOLin henkilöstöön ja heidän 

perheenjäseniinsä kyseisessä jäsenvaltiossa 

sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan 

CEPOLin ja Unkarin välisessä 

toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, 

joka tehdään sen jälkeen kun 

hallintoneuvosto on sen hyväksynyt. 
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viimeistään 2 vuotta tämän asetuksen 

voimaantulon jälkeen. 

Perustelu 

Toimipaikkaa koskeva sopimus on jo tehty. 
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PERUSTELU 

 

EU:n sisäistä turvallisuutta koskevat tarpeet kehittyvät jatkuvasti, mikä lisää myös 

poliisivoimiin ja lainvalvontaviranomaisiin kohdistuvia vaatimuksia. Oikeat taidot ovat 

erittäin tärkeitä, jotta voidaan vastata tuleviin haasteisiin ja varmistaa kansalaisten 

turvallisuus. Tehokas ja saumaton rajat ylittävä yhteistyö kaikkien asiaankuuluvien 

kansallisten lainvalvontaviranomaisten välillä on avainasemassa, jotta voidaan vastata 

kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden kasvavaan uhkaan. Tällaisen rajat ylittävän 

yhteistyön edistämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi 

lainvalvontaviranomaisten asianmukainen koulutus on välttämätöntä. Tukholman ohjelmassa 

kehotettiin sen vuoksi tehostamaan EU:hun liittyviä asioita koskevaa koulutusta ja antamaan 

sitä järjestelmällisesti kaikille asiaankuuluville lainvalvonta-alan ammattilaisille. 

 

Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) on lainvalvontakoulutuksesta vastaava virasto. CEPOL ei 

ole koulutuslaitos sanan perinteisessä merkityksessä, vaan sen kursseja järjestetään eri puolilla 

EU:ta ja ne toteuttaa pääasiassa kansallisten poliisioppilaitosten verkosto. CEPOLilla on 

varsin vaatimaton talousarvio (noin 8,5 miljoonaa euroa) ja kevyt henkilöstörakenne 

(kaikkiaan noin 40 henkilöä, mukaan lukien virkamiehet, väliaikaiset toimihenkilöt, 

sopimussuhteiset toimihenkilöt ja sijaiset). Vuonna 2013 noin 8 250 poliisia osallistui 

CEPOLin noin sataan toimeen (kurssit, seminaarit, konferenssit, verkkoseminaarit). Lisäksi 

noin 450 poliisia, kouluttajaa ja tutkijaa 25 maasta osallistui CEPOLin Erasmus-ohjelman 

kaltaiseen eurooppalaiseen poliisien vaihto-ohjelmaan viettääkseen tietyn ajan toisen maan 

poliisivoimissa.  

 

Maaliskuussa 2013 komissio teki ehdotuksen lainvalvontaviranomaisten eurooppalaisesta 

koulutuskehyksestä (COM(2013)0172). Koulutuskehyksen avulla pyritään määrittämään ja 

korjaamaan nykyisen lainvalvontakoulutuksen puutteet rajat ylittävissä kysymyksissä 

tukemalla ja koordinoimalla eurooppalaisten ja kansallisten osaamiskeskusten järjestämää 

koulutusta. Koulutuskehystä on määrä soveltaa lainvalvontaviranomaisiin näiden arvoasteesta 

riippumatta (poliisit, rajavartijat, tullivirkailijat ja syyttäjät) sekä muihin lainvalvonnan 

ammattilaisiin, kuten asianomaisten EU:n virastojen ja toimielinten henkilöstöön. Koulutus 

perustuu nykyiseen kansallisen ja EU:n tason koulutukseen, ja sitä tarjotaan nykyaikaisten 

oppimisvälineiden, kuten erikoiskurssien, yhteisten oppijaksojen, verkkopohjaisten 

oppivälineiden ja vaihto-ohjelmien, avulla. 

 

Käsiteltävänä olevalla asetusehdotuksella päivitetään CEPOLin oikeusperusta ja saatetaan se 

Lissabonin sopimuksen tuomien muutosten (mukaan lukien Euroopan parlamentin ja 

kansallisten parlamenttien rooli) mukaiseksi sekä annetaan CEPOLille tehtäväksi panna 

täytäntöön uuden lainvalvontaviranomaisten koulutuskehyksen periaatteet edellä mainitun 

komission tiedonannon mukaisesti. 

 

Esittelijä kannattaa lämpimästi komission ehdotusta. Euroopan parlamentti on useaan 

otteeseen pyytänyt komissiota saattamaan CEPOLin nykyisen lainsäädäntökehyksen 

Lissabonin sopimuksen ja lainvalvontaviranomaisten eurooppalaisessa koulutuskehyksessä 

asetetun uuden kunnianhimoisen tavoitteen mukaiseksi. Esittelijä katsoo, että 

lainvalvontaviranomaisille tarkoitettu laadukas koulutus on olennaisen tärkeää vakavan ja 
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järjestäytyneen rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi ja että tämä edellyttää nykyaikaista 

ja tehokasta CEPOLia, jolla on asianmukaiset henkilöresurssit.  

 

Esittelijä on sen vuoksi ilahtunut ehdotetusta CEPOLin päivitetystä lainsäädäntökehyksestä. 

Uudistetun lainsäädäntökehyksen avulla CEPOL voi panna tehokkaasti täytäntöön 

lainvalvontaviranomaisten koulutuskehyksen ja palvella laajempaa eurooppalaista 

lainvalvontayhteisöä. Esittelijä on myös yhtä mieltä siitä, että CEPOLin rakenne – tiivis 

yhteistyö kansallisten poliisioppilaitosten verkoston kanssa ja kurssien toteuttaminen 

pääasiassa niiden avulla – olisi pääpiirteissään säilytettävä. Euroopan parlamentti on ottanut 

vahvasti kantaa CEPOLin säilyttämiseksi itsenäisenä unionin virastona. Tämä vahva tuki 

perustuu yhtäältä CEPOLin kykyyn myötävaikuttaa perusoikeuksien kunnioittamiseen 

perustuvan aidon eurooppalaisen lainvalvontakulttuurin luomiseen ja toisaalta siihen, että 

CEPOL voi EU:n virastona taata, että eurooppalaiset veronmaksajat saavat rahoilleen 

vastinetta. 

 

Siksi on äärimmäisen tärkeää pitää kiinni siitä, ettei CEPOL EU:n virastona toimi ainoastaan 

kansallisten elinten välisen yhteistyön tukifoorumina vaan että se osallistuu vahvasti toimien 

toteuttamiseen ja tulosten aikaansaamiseen EU:n tasolla. EU:n virastoa koskevaa 

lainsäädäntöä laadittaessa Euroopan parlamentin olisi katsottava niitä rahoitusaloitteita 

pidemmälle, joiden tavoitteena on ainoastaan kansallisten elinten verkostoituminen, koska 

tähän tarkoitukseen on olemassa muita, paremmin soveltuvia välineitä ja foorumeja, kuten 

Euroopan poliisioppilaitosten liitto, tai eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston, Euroopan 

rikosoikeudellisen verkoston sekä muiden komission koordinoimien ja rahoittamien 

aloitteiden kaltaisten verkostojen perustaminen. CEPOLin toiminnan ja sen tehtäväksi 

annetun lainvalvontaviranomaisten koulutuskehyksen täytäntöönpanon tehostamiseksi 

esittelijä haluaisi ottaa esille seuraavat seikat: 

 

 Keskittyminen EU:n tason lisäarvoon: Jotta voidaan varmistaa CEPOLin tuloksellisuus ja 

vaikutukset, sen rajalliset resurssit olisi keskitettävä muutamiin aihealueisiin, joilla on 

selvä unionin laajuinen ja rajat ylittävä ulottuvuus ja jotka liittyvät kiinteästi sisäisen 

turvallisuuden strategiaan ja unionin toimielinten asettamiin painopisteisiin. Toimet olisi 

keskitettävä ennakoivasti siten, että selvitetään, millaista koulutusta ja valmiuksien 

kehittämistä unionin tasolla tulevaisuudessa tarvitaan. Keskittymällä rajalliseen määrään 

aihealueita vapautettaisiin resursseja, joilla voitaisiin panostaa laatuun ja 

houkuttelevuuteen. Houkuttelevuutta voitaisiin parantaa merkittävästi esimerkiksi 

sellaisen hyväksymisjärjestelmän avulla, jolla varmistetaan, että osallistuminen 

koulutukseen otetaan huomioon osallistujien kotimaiden pätevyys- ja 

ylennysjärjestelmissä. Mahdollisia aihealueita, joilla on selvää EU:n tason lisäarvoa, 

voisivat olla 

o eurooppalaisen lainvalvontayhteistyön välineet ja rakenteet, oikeus- ja sisäasioiden 

alalla toimivat unionin virastot sekä järjestäytynyttä ja vakavaa rikollisuutta 

koskeva EU:n toimintapoliittinen sykli 

o taidot, asiantuntemus, tiedot ja välineet, joiden avulla lainvalvontaviranomaiset 

voivat puuttua uusiin rikollisuuden muotoihin, kuten verkkorikollisuuteen, ja 

toteuttaa tutkimuksia ja niihin liittyvää tietokonetutkintaa sekä analysoida 

talousrikoksia 

o perusluonteiset ihmisoikeudet, kuten yksityisyys, tietosuoja ja uhrien oikeudet 
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o tiedusteluun perustuvan poliisitoiminnan menestyksekkään toteuttamisen 

edellyttämät menetelmät, taidot ja tiedot. 

 

 CEPOLin koordinointi- ja tukitehtävien vahvistaminen: CEPOLin olisi saatava riittävät 

valtuudet EU:n tason lainvalvontakoulutuksen asianmukaiseen koordinointiin ja 

lainvalvontaviranomaisten koulutuskehyksen periaatteiden täytäntöönpanoon. Tähän olisi 

sisällytettävä EU:n tason strategisten koulutustarpeiden tunnistaminen, koulutuksen, 

yhteisten oppijaksojen ja koulutuskäsikirjojen hyväksyminen, parhaiden käytäntöjen 

vaihto sekä niiden vähimmäistason tietojen määrittely, jotka kaikkien poliisioppilaitosten 

olisi sisällytettävä oppijaksoihin. CEPOLin olisi tapauksen mukaan ja tarvittaessa 

pystyttävä tarjoamaan EU:n tason koulutusta viranomaisille ja itse kouluttajille. 

Valinnassa olisi aina otettava huomioon laatu, kuten  

o oppijaksojen laatu sekä niihin liittyvät hyväksymis- ja sertifiointiperiaatteet 

o kouluttajien laatu, esimerkiksi perustamalla opettajien, luennoitsijoiden ja 

tutkijoiden eurooppalainen tietokanta  

o osallistujien laatu, edistämällä oppimistulosten ja saavutettujen taitojen, tietojen ja 

käyttäytymismallien mittaamista tunnustettuun pätevyyteen johtavien kurssien 

loppukokeiden avulla  

o (todellisen ja virtuaalisen) oppimisympäristön laatu, pyrkimällä tehostamaan 

saatavilla olevan teknologian ja oppimista koskevien tieteellisten lähestymistapojen 

käyttöä ja soveltamista, perustamalla osaamiskeskuksia, jotka voivat tarjota 

enemmän opiskeluvaihtoehtoja, ja valitsemalla paras koulutuspaikka 

maantieteellisestä sijainnista riippumatta.  

 

 Tehokkuus: CEPOLin hallintorakennetta voitaisiin edelleen virtaviivaistaa niin, että se 

heijastaisi uutta Europol-asetusta koskevissa neuvotteluissa tehtyjä ehdotuksia. Tiiviillä 

yhteistyöllä komission sekä sisä- ja oikeusasioiden alan virastojen kanssa pitäisi voida 

parantaa tehokkuutta, koska sillä vältetään päällekkäisyyksiä, koordinoimattomia 

aloitteita ja tarpeetonta toistoa. Euroopan parlamentti on myös saatava vakuuttuneeksi 

siitä, että CEPOLin toimet ja tuotokset ovat unionin arvojen ja painopisteiden mukaisia ja 

että sen tavoitteet ovat täsmällisiä, mitattavissa ja saavutettavissa olevia, realistisia ja 

aikaan sidottuja. 

 

 Riittävien resurssien tarve: Asetusehdotuksessa osoitetaan CEPOLille uusia tehtäviä tai 

laajennetaan, muutetaan ja priorisoidaan uudelleen sen nykyisiä tehtäviä, mutta tähän ei 

kuitenkaan anneta tarvittavia resursseja. CEPOL on saavuttanut rajan, jonka jälkeen se ei 

voi enää tehdä sisäisiä uudelleenjärjestelyjä. CEPOLille olisi talousarviomenettelyssä 

siksi turvattava riittävä rahoitus sen uusien tehtävien asianmukaista toteuttamista varten.  
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BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin 
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Valmistelija: Jens Geier 

 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Komissio on tehnyt ehdotuksen uudesta CEPOL-asetuksesta ja neuvoston päätöksen 

2005/681/YOS kumoamisesta ja korvaamisesta. Käsiteltävänä oleva ehdotus on seurausta 

epäonnistuneesta yrityksestä yhdistää Europol ja CEPOL, jonka sekä parlamentti että 

neuvosto hylkäsi.  

Budjettivaliokunta palauttaa kuitenkin mieliin Europolin ja CEPOLin yhdistämistä 

kannattavan kantansa, jonka se esitti lausunnossaan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirastosta 

(Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS ja 2005/681/YOS kumoamisesta 

(COM(2013)0173). Budjettivaliokunta on yhä vakuuttunut, että yhdistäminen olisi ollut paras 

vaihtoehto kummallekin virastolle, sillä se olisi mahdollistanut säästöjä hallintomenoissa ja 

uusia synergioita operationaalisten yksiköiden välillä. 

Budjettivaliokunta haluaa palauttaa mieliin myös sen, että se vastusti viraston siirtämistä 

Budapestiin, kuten 15. toukokuuta 2014 annetussa asetuksessa (EU) N:o 543/2014 päätettiin. 

Budjettivaliokunnan mielestä sekä CEPOLin että Europolin olisi sijaittava Haagissa. 

Sijoittamalla virastot samaan kaupunkiin luotaisiin ainakin jonkin verran säästöjä ja saataisiin 

varmasti aikaan kerrannaisvaikutuksia, kun operatiivisen ja koulutushenkilöstön väliset 

yhteydet lisääntyisivät. Lisäksi molemmat virastot voisivat sopia tiettyjen resurssien 

jakamisesta tai siitä, että Europol tarjoaa CEPOLille tiettyjä palveluja, jotka koskevat 

puhtaasti hallinnollisia tehtäviä (kuten rahoitusta, henkilöstöä, tietotekniikkaa, logistiikkaa tai 

turvallisuuspalveluja). Tällainen yhteistyö on luonnollisesti helpompaa, jos molemmat 

virastot sijaitsevat samassa kaupungissa.  
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Budjettivaliokunta panee erittäin tyytymättömänä merkille, että komissio tulkitsee edellä 

mainitun CEPOLin siirtämisestä annetun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan yksinomaan 

kehotukseksi esittää käsiteltävänä oleva ehdotus uudeksi CEPOL-asetukseksi. Kyseisellä 

kohdalla lisättiin uusi 21 a artikla, joka sisältää kotipaikan siirtämistä koskevan 

uudelleentarkastelulausekkeen. Lisäksi siinä kehotetaan komissiota antamaan viimeistään 

30. marraskuuta 2015 kertomuksen CEPOLin siirtämistä Budapestiin koskevan päätöksen 

tehokkuudesta. ”Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän päätöksen 

muuttamiseksi sen jälkeen kun on tehty perusteellinen kustannus-hyötyanalyysi ja vaikutusten 

arviointi.” Tällaista perusteellista kustannus-hyötyanalyysiä eikä vaikutusten arviointia ole 

kuitenkaan tehty. Käsiteltävänä oleva komission ehdotus hyväksyttiin 16. heinäkuuta 2014 ja 

CEPOLin siirto tapahtui sen jälkeen. Uuden toimipaikan viralliset avajaiset olivat 

6. marraskuuta. 

Budjettivaliokunta vaatii näin ollen, että vastaava artikla lisätään käsiteltävänä olevaan 

ehdotukseen, sillä se katsoo, että Europolin ja CEPOLin olisi sijaittava samassa kaupungissa. 

Keskipitkällä aikavälillä voitaisiin saada aikaan merkittäviä säästöjä, jos molemmat virastot 

voisivat jakaa tietyn määrän hallinnollisia palveluja. Näitä säästöjä voitaisiin käyttää 

kummankin viraston toimintamenoihin. 

TARKISTUKSET 

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 

valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) CEPOLin olisi varmistettava, että sen 

koulutustoiminnassa otetaan huomioon 

tutkimuksen alalla tapahtuva kehitys, ja 

kannustettava lujempien 

kumppanuussuhteiden muodostamista 

yliopistojen ja lainvalvonta-alan 

oppilaitosten välillä jäsenvaltioissa. 

(12) CEPOLin olisi varmistettava, että sen 

koulutustoiminnassa otetaan huomioon 

tutkimuksen alalla tapahtuva kehitys, ja 

kannustettava lujempien 

kumppanuussuhteiden muodostamista 

yliopistojen ja lainvalvonta-alan 

oppilaitosten välillä jäsenvaltioissa sekä 

Euroopan unionin muiden lainvalvonta-

alan virastojen välillä, jotta saadaan 

aikaan tehostettuun yhteistyöhön 

perustuvia kerrannaisvaikutuksia. 

 

 



 

PE539.817v02-00 26/29 RR\1053837FI.doc 

FI 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Tavoitteensa toteuttamiseksi ja siltä 

osin kuin sen tehtävien toteuttaminen 

edellyttää, CEPOLin olisi voitava tehdä 

yhteistyötä muiden Euroopan unionin 

virastojen ja alalla toimivien elinten sekä 

tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvissa asioissa toimivaltaisten 

kolmansien maiden viranomaisten ja 

kansainvälisten järjestöjen kanssa joko 

tämän asetuksen mukaisesti sovittujen 

työjärjestelyjen mukaisesti tai kolmansien 

maiden kansallisten koulutuslaitosten 

kanssa neuvoston päätöksen 

2005/681/YOS 8 artiklan nojalla sovittujen 

työjärjestelyjen mukaisesti. 

(15) Tavoitteensa toteuttamiseksi ja siltä 

osin kuin sen tehtävien toteuttaminen 

edellyttää, CEPOLin olisi voitava tehdä 

yhteistyötä muiden Euroopan unionin 

virastojen ja alalla toimivien elinten sekä 

tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvissa asioissa toimivaltaisten 

kolmansien maiden viranomaisten ja 

kansainvälisten järjestöjen kanssa joko 

tämän asetuksen mukaisesti sovittujen 

työjärjestelyjen mukaisesti tai kolmansien 

maiden kansallisten koulutuslaitosten 

kanssa neuvoston päätöksen 

2005/681/YOS 8 artiklan nojalla sovittujen 

työjärjestelyjen mukaisesti. Komissiota 

pyydetään esittämään kokonaisarvio 

Euroopan unionin virastojen välisestä 

hallinnollisesta yhteistyöstä ja 

mahdollisuuksista jatkossa luoda 

synergiaa tällaisen yhteistyön avulla. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. CEPOLin kotipaikka on Budapest 

Unkarissa. 

3. CEPOLin väliaikainen kotipaikka on 

Budapest Unkarissa. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 3 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio antaa viimeistään 

30 päivänä marraskuuta 2016 

perusteellisen kustannus-hyötyanalyysin 

ja vaikutusten arvioinnin, jossa verrataan 

väliaikaista kotipaikkaa ja Haagia 

vaihtoehtoisena kotipaikkana, ja 

tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen 

3 kohdan muuttamiseksi sen mukaisesti.  
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